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Aos nove dias do mês de Novembro de dois mil e dezesseis, às treze horas, na sala 201 do 
Bloco F, reuniram-se os Colegiados do Curso de Graduação em Ciências Sociais 
(Licenciatura e Bacharelado) (ESR/UFF Campos), sob a presidência da Professora Érica 
Tavares da Silva Rocha. Estiveram presentes os seguintes professores: Andréa Lúcia da Silva 
de Paiva, Carlos Eugênio Soares Lemos, Simone Conceição Silva, Rodrigo de Araújo 
Monteiro, Paulo Rodrigues Gajanigo, Maria Gabriela Scotto, Márcio José Melo Malta, 
Claudio Araújo de Souza e Silva e Gisele Maria Ribeiro de Almeida. Justificaram ausência: a 
professora Rita de Cássia Souza Paz e Gisele Estácio. A reunião foi iniciada às treze e 50 
horas quando a coordenadora Érica apresentou a pauta e proposta de alterações, que teve 
acordo dos presentes. I.  INFORMES . A professora Érica fez a leitura do memorando a ser 
encaminho ao DAV e comunicou sobre a proposta de reunião em Niterói juntamente com o 
DAV a ocorrer no dia 18/11 em que a professora Andréa se dispôs a estar presente. A plenária 
reforça a orientação de não impugnar o relatório dos avaliadores, mas tratar sobre a questão 
da acessibilidade. A professora Andréa fez um comunicado sobre o seminário de extensão, o  
aumento da carga horária das licenciaturas (segundo a última Reunião de Colegiado de 
Licenciaturas talvez a Resolução n. 2/julho/2015 seja cancelada pelo MEC em novembro. 
Solicitaram aguardar), os pedidos e informações sobre trancamento de disciplina/curso que 
têm ocorrido na coordenação após a divulgação pelo Governo Federal a Medida Provisória 
746. Sobre este último ponto, os professores presentes comentaram a respeito dos impactos 
das mudanças propostas pelo governo para o ensino médio, a importância de abrir a UFF para 
alunos do ensino médio, as possíveis contribuições para evitar evasão, como fazer rodizio de 
cópias e digitalização de textos. O professor Rodrigo também apresentou informações sobre 
as eleições para coordenação do bacharelado. A professora Andréa comentou a respeito da 
conversa entre coordenação, chefia e representantes do Centro Acadêmico de Ciências Sociais 
que solicitaram textos visando contribuir para o banco de textos cuja iniciativa visa ajudar nos 
estudos dos alunos. A professora Simone deu a sugestão para digitalizarem os textos. Ficou 
encaminhado para os professores encaminharem textos para o André Silva, representante 
discente do colegiado.  Foi apresentado pela professora Andréa o quadro de vagas SISU 
(Cadastramento de vagas 2017) recebido pelo curso onde já constavam, por Niterói,  35 para 
o bacharelado e 35 para a licenciatura a cada semestre. II. APROVAÇÃO DA ATA de 



05/10/12. III. REVISÃO DOS REGULAMENTOS DOS TCCs. As professoras Andréa e 
Érica apresentaram os pontos do TCC que foram objeto de discussão nas reuniões de NDE 
que ocorreram principalmente durante o ajuste curricular. A professora Andréa mostrou dados 
da pesquisa feita sobre TCCs nos cursos de Ciências Socais de algumas instituições. O debate 
sobre o TCC levantou alguns pontos a considerar e sugestão de encaminhamentos para 
próximas reuniões a respeito: - Pertinência das diferenças entre TCCs de bacharelado e 
licenciatura: houve uma compreensão de que há; - Formato da banca de avaliação: seminário 
de defesa tem sido o formato atual, verificar possibilidades de outros formatos, como parecer 
ou banca não-pública; - Manutenção do nível de exigência necessário para a conclusão do 
curso mesmo diante de qualquer mudança no formato dos TCCs, não devendo considerar 
elementos facilitadores para o trabalho, mas a afinidade e abertura para o aluno em aproveitar 
o TCC para suas perspectivas futuras; - Monografia I e Prática de Pesquisa em Ciências 
Sociais e Educação: ressaltar a importância de valorizar mais essa etapa, exigindo o projeto 
dos alunos e talvez propor algum tipo de avaliação/conferência/entrega formal de projeto à 
coordenação; - No caso da licenciatura sugere-se a composição de uma comissão para analisar 
as regras desses possíveis formatos ligados ao ensino; - Fazer alterações nos itens dos 
regulamentos que se referem à periodização das disciplinas e requisitos; - Orientação: definir 
quem pode orientar – decidir sobre externos e substitutos e co-orientadores. Quanto aos 
possíveis formatos dos TCCs, foram sistematizadas as seguintes sugestões: Bacharelado – 
monografia, artigo, projeto de mestrado, programa de intervenção de política pública 
(diagnóstico social), produção audiovisual; Licenciatura –monografia, plano de ensino, 
produção de material didático ou para-didático, considerando como tema para TCC o ensino 
de temáticas relacionadas às Ciências Sociais. Houve discussões acerca da produção de 
artigos nas duas modalidades, mas sem um encaminhamento a respeito na licenciatura. Foi 
decidido que estes pontos acima sejam considerados no avanço da discussão sobre a 
reformulação dos TCCs em reunião a ocorrer posteriormente. IV. TRANCAMENTO 
ESPECIAL DE MATRÍCULA DE ALUNO DA LICENCIATURA  – O aluno 
WALFREDES PEREIRA LOPES, matrícula: 116068061 solicita o trancamento de matrícula 
por razões particulares de trabalho e saúde. Após leitura do requerimento do aluno, o 
colegiado de curso considerou aprovado o pedido. V. CALENDÁRIO DE DEFESAS DE 
MONOGRAFIA 2016.2. Após discussões a sugestão do calendário de monografia seguem as 
datas: de 19/12/2016 a 23/12/2016 e De 02/01/2017 a 19/01/2017. Nada mais havendo a 
tratar, encerraram-se os trabalhos e, para constar, eu, Andréa Lúcia da Silva de Paiva, 
assino juntamente com a Presidente. Campos dos Goytacazes, nove de Novembro de dois 
mil e dezesseis.  


